MSA’NIN RESTORANI YENİ DÖNEME HAZIR
Restoranımız Pazartesi hariç haftanın 6 günü, 08.00 – 00.00 saatleri arasında hizmet vermektedir,
23.00 itibariyle de mutfak servisi kapanmaktadır.
Tüm personel sağlık taramasından geçerek iş başı yapmıştır ve MEDAKADEMİ tarafından düzenlenen,
“Covid-19 Bilinçlendirme Eğitimi” almıştır.
Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) girişinde girişinde tüm personel ve misafirlerin ateşleri lazer
termometre ölçülerek kayıt altına alınır. Yönetmelik gereği 38 oC ve üzeri ateşi olanlar müzeye ve
restorana alınmayacak ve Sağlık Bakanlığı’na bildirilecektir.
SSM ana giriş kapısında ve restoran girişindeki X-Ray geçiş noktasında termal kamera bulunmaktadır.
Restoranımıza gelen tüm misafirler SSM bilet gişesi bankosundan geçiş yaparak yukarı çıkabilecektir.
Vale hizmeti geçici bir süre için verilmeyecek ve gün içinde otopark kullanılamayacaktır.
Misafirlerimizin Restoran girişinde araçlarından inmeleri ve arka kapıdan aracın çıkışını
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Akşam 18.00 sonrası ise müsaitlik durumuna göre alt otopark
kullanılabilecektir
Misafir ve personelin tüm girişlerinde hijyen havuzu (paspası) kullanılmaktadır.
Misafirlerimizin yemek haricinde maske takması zorunludur. Maskesi olmayanlar ekibimizden talep
edebilirler.
Oturma düzeni, sosyal mesafe kuralları gözetilerek yeniden planlanmış ve kişi kapasitesi
belirlenmiştir. Masalara aynı personel tarafından sosyal mesafe kuralları mümkün olduğunca dikkate
alınarak servis yapılır.
Soğuk mutfak – bar bölümüne misafir kabul edilmeyecektir.
Tek kullanımlık menü ile hizmet verilecektir.
Çatal-bıçak-kaşık servis seti kapalı olarak sunulur, misafirlerimiz talep ederse servis personeli
tarafından açılır. Tek kullanımlık peçeteler kullanılır. Masalarda tuzluk-karabiberlik bulundurulmaz.
Ödemelerde temassız ödeme sistemi kullanılır.
Ortak kullanım alanlarında dezenfektan dispanser ve fısfıslar konumlandırılmıştır.

Tüm personelimiz hem kendi hem de misafirlerimiz sağlığı için gerekli koruyucu ekipman ile
çalışmaktadır.
Tüm mutfak çalışanları maske, eldiven ve gerekirse yüz siperliği ile çalışmaktadır. Sadece ateş ile
temas eden personel iş güvenliği gereği eldivensiz çalışabilecektir.
Tüm masalar misafirlerimiz oturmadan her seferinde dezenfekte edilmektedir.
Tüm mutfak alanları hijyen ekibi tarafından püskürtmeli dezenfektan makinası ile dezenfekte edilir ve
kayıt altına alınır. Ortak kullanılan tüm ekipmanlar, her kullanım öncesi ve sonrası dezenfekte edilir.
Gün sonunda restoranımız detaylı temizlenerek dezenfekte edilir, ayda 1 kez ise özel olarak ilaçlama
yapılacaktır.
Havalandırma filtreleri yönetmeliğe uygun olarak rutin temizlenir ve kayıt altına alınır. Yaz boyunca
camlar ve üst tavan açılarak doğal havadan maksimum düzeyde faydalanılır.
Tuvaletlerdeki el kurutma makinaları devre dışı bırakılmıştır. Sabunluklar ve armatürler sensörlüdür.
Tedarikçilerden gelen malzemeler, mal kabul esnasında kendi kolilerinden çıkarılır ve MSA
polikarbonlarına aktarılır. Plastik, cam, teneke gibi tamamen kapalı ambalajlar, aktarım öncesinde
dezenfektan sıvı fısfıs ile dezenfekte edilir. Yaş sebze ve meyveler, MSA polikarbonlarına aktarılarak
dolaba yerleştirilir. Gelen tüm proteinlerin dereceleri ölçülerek MSA polikarbonlarına aktarılır ve
soğuk odalara transfer edilir. Mal kabul alanı rutin olarak dezenfekte edilir.
Personel yemekhanesi ve mola alanının aynı anda kullanım kişi kapasitesi, sosyal mesafe kuralları
gözetilerek azaltılmıştır.
Personelin kullandığı soyunma odalarının aynı anda kullanım kişi kapasiteleri, sosyal mesafe kuralları
gözetilerek sınırlandırılmıştır. Soyunma odaları gün içinde rutin olarak dezenfekte edilir, gün sonunda
ise detaylı temizlenerek ertesi sabaha kadar kullanıma kapatılır.
Personelin ulaşımını sağlayan servislerin kişi kapasitesi sosyal mesafe kuralları gözetilerek
azaltılmıştır. Servisler, mesai çıkışından 45 dakika önce püskürtmeli dezenfektan makinası ile
dezenfekte edilir, klima yerine doğal havalandırma kullanılır. Servislerde şoför dahil herkesin maske
takma zorunluluğu vardır. Servis şoförünün ateşi her servis öncesi lazer termometre ile ölçülerek kayıt
altına alınır.
Kullanılan maske ve eldivenler tıbbi atık kutularına atılır.
Terasta oturanlar dışındaki tüm misafirlerimiz sigara içmek için alt terası sosyal mesafe kurallarını
gözeterek kullanabilirler.

